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Reserva de lucros Lucros
Capital Reserva Retenção Reserva de  (prejuízos)
social   legal de lucros incentivos fiscais acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 216.075 24.451 61.729 365.658 - 667.913
Lucro do exercício - - - - 221.371 221.371
Destinações:
Reserva legal - 11.069 - - (11.069) -
Reserva de incentivos fiscais - - - 140.594 (140.594) -
Dividendos e juros sobre capital próprio - - - - (29.345) (29.345)
Retenção de lucros - - 40.363 - (40.363) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 216.075 35.520 102.092 506.252 - 859.939
Lucro do exercício - - - - 234.342 234.342
Aumento de capital 540.964 (35.520) - (505.444) - -
Destinações:
Reserva legal - 11.717 - - (11.717) -
Reserva de incentivos fiscais - - - 175.611 (175.611) -
Dividendos e juros sobre capital próprio - - (102.092) - (46.059) (148.151)
Retenção de lucros - - 1.763 (808) (955) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 757.039 11.717 1.763 175.611 - 946.131

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF n° 59.717.553/0001-02 - NIRE 35.3.0041553-1 (Capital Fechado)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Balanços patrimoniais Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Ativo Nota Explicativa 2018 2017 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 28.086 126.492 33.506 133.167
Contas a receber 5 514.236 388.699 551.186 429.528
Partes relacionadas 26 191 86.630 - 62.493
Estoques 6 832.729 710.327 972.894 819.998
Instrumentos financeiros
derivativos 23 279 1.189 279 1.189

Tributos a recuperar 7 57.408 77.613 65.615 87.342
Despesas antecipadas 4.724 1.961 5.310 2.443
Outros ativos 3.994 811 4.384 6.989
Total do ativo circulante 1.441.648 1.393.722 1.633.174 1.543.149
Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos diferidos 24 55.218 33.565 64.919 40.874
Outras contas 5.044 6.500 5.116 6.500

60.262 40.065 70.035 47.374
Investimentos 8 235.471 134.217 - -
Propriedades
para investimentos 9 4.992 - 4.992 -

Imobilizado 10 57.234 35.311 107.936 79.076
Intangível 11 2.325 2.550 3.384 3.430

300.023 172.078 116.313 82.506
Total do ativo não circulante 360.285 212.143 186.348 129.880

Total do ativo 1.801.933 1.605.865 1.819.522 1.673.029
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Receita líquida de vendas18 1.740.0461.395.974 1.914.705 1.535.979
Custo das mercadorias
e produtos vendidos 19 (1.139.199) (854.853)(1.246.048) (954.685)

Lucro bruto 600.846 541.121 668.657 581.294
(Despesas) receitas operacionais
Com vendas 19 (333.077) (289.841) (350.355) (305.114)
Gerais e administrativas 19 (46.094) (36.869) (48.107) (37.729)
Resultado com equivalência
patrimonial 8 47.460 28.740 - -

Outras receitas (despesas)
operacionais 21 (34.866) 2.641 (34.889) 2.924

Resultado antes do resultado
financeiro 234.270 245.792 235.306 241.375

Receitas financeiras 17.300 21.949 17.499 22.690
Despesas financeiras (21.991) (17.127) (22.816) (18.366)
Variação cambial líquida (5.955) (4.746) (7.183) (4.762)

Demonstrações do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

Nota 2018 2017 2018 2017
Resultado financeiro 20 (10.646) 76 (12.500) (438)
Lucro antes do Imposto de
 Renda e Contribuição Social 223.624 245.868 222.805 240.937
Imposto de renda e contri-
buição social correntes 24 (10.281) (18.906) (11.855) (20.433)

Imposto de renda e contri-
buição social diferidos 24 20.999 (5.591) 23.392 867

Lucro do exercício 234.342 221.371 234.342 221.371
Resultado atribuído aos
Acionistas controladores 234.342 221.371 234.342 221.371
Lucro do exercício 234.342 221.371 234.342 221.371
Resultado por ação:
Resultado por ação -
básico (em R$) 22 1,08 1,02 1,08 1,02

Resultado por ação
 - diluído (em R$) 22 1,08 1,02 1,08 1,02

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Fluxo de caixa da atividade
operacional

Lucro líquido do exercício 232.222 221.371 232.222 221.371
Ajustes para reconciliar
o resultado ao fluxo de caixa
das atividades operacionais:

Imposto de renda e contribuição
social diferidos (21.653) 5.591 (24.045) 1.717

Variação monetária, cambial
e juros não realizados 4.426 4.978 4.426 6.336

Depreciação e amortização 4.019 3.578 9.437 7.845
Perda estimada com crédito
de liquidação duvidosa 14.356 8.302 14.660 11.706

Baixa de ativos imobilizados
e intangíveis - (58) - (22)

Perda estimativa para ajuste
ao valor realizável do estoque 7.589 (17.120) 15.471 (16.159)

Provisão para riscos processuais,
civeis e tributários 56.583 10.743 56.609 4.955

Equivalência patrimonial (47.460) (28.740) - -
Ganho de compra vantajosa
de controlada - (2.771) - -

Provisão para gastos e abatimentos
com clientes 11.074 4.284 11.942 4.284

Provisões para garantias 5.297 10.120 5.285 10.120
Variações patrimoniais:
Contas a receber (150.967) (54.977) (148.796) (75.954)
Estoques (129.992) (319.185) (168.367) (345.925)
Créditos tributários 20.205 (24.569) 18.301 (28.273)
Outros ativos (22.854) (53.358) (38.659) (54.770)
Fornecedores 37.555 261.703 16.546 282.346
Obrigações tributárias (69.659) 42.850 (71.606) 54.991
Contas a pagar 24.786 21.258 42.974 15.228
Imposto de renda e
contribuiçãosocial pagos 10.281 (18.906) 11.855 (20.554)

Caixa líquido gerado pelas/
(consumido nas) atividades
operacionais (14.190) 75.094 (11.745) 79.242

Fluxo de caixa das atividades
de investimentos

Aquisição de ativo imobiilzado (25.838) (9.023) (38.159) (11.383)
Aquisição de intangível - (172) (213) (172)
Resultado na venda de imobilizado 120 74 120 74
Aquisição de propriedades
para investimentos (4.992) - (4.992) -

Investimento em participação
societária (8.834) (16.169) - (517)

Caixa líquido consumido nas
atividades de investimentos (39.544) (25.290) (43.244) (11.998)

Fluxo de caixa das atividades
de financiamentos

Mútuo com controladores - (17.930) - (17.930)
Juros sobre o capital próprio
e dividendos pagos (57.000) (11.332) (57.000) (11.332)

Recursos provenientes de em-
préstimos e financiamentos 69.890 250 69.890 250

Juros pagos por empréstimos
e financiamentos (4.553) (10.024) (4.553) (10.568)

Pagamentos de empréstimos
e financiamentos (53.009) (20.802) (53.009) (31.461)

Caixa líquido consumido nas
atividades de financiamentos (44.672) (59.838) (44.672) (71.041)

Diminuição do caixa
e equivalentes de caixa (98.406) (10.034) (99.661) (3.797)

Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício 126.492 136.526 133.168 136.964

Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício 28.086 126.492 33.506 133.167

Diminuição do caixa
e equivalentes de caixa (98.406) (10.034) (99.661) (3.797)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receitas
Venda de mercadorias
e serviços 2.084.689 1.938.662 2.251.099 2.088.595

Outras receitas 18.767 15.552 19.407 15.875
Estimativa para perdas com
crédito de liquidação
duvidosa (14.356) (8.302) (14.703) (11.706)

2.089.099 1.945.912 2.255.803 2.092.764
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das
mercadorias e dos serviços
vendidos (1.092.468) (825.488)(1.173.256) (854.558)

Materiais, energia, serviços
de terceiros e outros (243.252) (518.739) (250.230) (601.343)

Perda / recuperação
de valores ativos (7.589) 34.951 (15.481) 42.379

(1.343.309)(1.309.276)(1.438.967) (1.413.522)
Valor adicionado bruto 745.790 636.636 816.836 679.242
Depreciação e amortização (4.019) (3.578) (9.199) (7.845)
Valor adicionado líquido
produzido pela Companhia 741.771 633.058 807.637 671.397

Valor adicionado recebido
em transferência

Resultado de equivalência
patrimonial 47.460 28.740 - -

Receitas financeiras
e variaçoes cambiais 140.912 57.300 175.173 77.971

Demonstrações dos valores adicionados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Outras 810 - 843 -
Valor adicionado total
a distribuir 930.954 719.098 983.652 749.368

Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta 91.085 72.501 98.730 79.149
Benefícios 25.717 21.495 27.142 22.543
FGTS 7.978 6.347 8.586 7.190

124.781 100.343 134.458 108.882
Impostos, taxas e contribuições
Federais 302.098 262.973 306.117 261.051
Estaduais 112.209 60.634 113.572 62.582
Municipais 671 74 1.126 162

414.978 323.681 420.814 323.795
Remuneração de capitais de terceiros
Juros e variações cambiais 135.412 64.178 170.929 85.364
Outras 18.840 4.700 19.419 4.700
Aluguéis 2.601 4.825 3.689 5.256

156.853 73.703 194.038 95.320
Remuneração de capitais próprios
Juros sobre o capital próprio 38.559 10.718 38.559 10.718
Lucro líquido atribuído aos
acionistas controladores 7.500 697 7.500 697

Lucros retidos 188.283 209.956 188.283 209.956
234.342 221.371 234.342 221.371

Valor adicionado total
distribuído 930.954 719.098 983.652 749.368

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro do exercício 234.342 221.371 234.342 221.371
Resultado abragente total 234.342 221.371 234.342 221.371
Resultado atribuído aos
Acionistas controladores 234.342 221.371 234.342 221.371
Resultado abragente total 234.342 221.371 234.342 221.371

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Relatório do Auditor Independente sobre a Revisão das Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas

Passivo e
 patrimônio Controladora Consolidado
 líquido Nota Explicativa 2018 2017 2018 2017
 Circulante
Fornecedores 12 415.887 473.052 447.820 531.664
Empréstimos
e financiamentos 15 108.864 15.316 108.864 15.316

Obrigações trabalhistas
e sociais 13 17.384 14.022 18.523 14.841

Obrigações tributárias 14 19.461 89.120 19.805 89.827
Partes relacionadas 26 18.774 - - -
Adiantamento de clientes 21.235 9.768 22.123 10.534
Instrumentos financeiros
derivativos 23 1.354 359 1.354 359

Obrigações com garantia 26.534 21.237 26.534 21.542
Juros sobre capital próprio
e dividendos 17 33.840 10.966 33.840 10.966

Outras contas 20.375 13.897 22.409 16.752
Total do passivo circulante 683.708 647.737 701.272 711.801
Não circulante
Empréstimos, financiamentos
e encargos 15 65.016 47.090 65.016 47.090

Provisão para riscos proce-
ssuais, civeis e tributários 16 106.959 50.376 106.985 50.376

Outras contas 118 723 118 3.823
Total do passivo não circulante 172.094 98.189 172.119 101.289
Patrimônio líquido
Capital social 17.1 757.039 216.075 757.039 216.075
Reservas de lucros 17.2 189.092 643.864 189.092 643.864
Total do patrimônio líquido 946.131 859.939 946.131 859.939
Total do passivo e patrimônio
 líquido 1.801.933 1.605.865 1.819.522 1.673.029

ALEXANDRE OSTROWIECKI
RENATO FEDER

FLÁVIO JOSÉ DA SILVA
Contador - CRC 1SP186937/O-2

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Multilaser Industrial S.A. - São Paulo - SP
Introdução: Revisamos as informações contábeis intermediárias, indi-
viduais e consolidadas, da Multilaser Industrial S.A. (“Companhia”),
identificadas como Controladora e Consolidado, respectivamente, refe-
rentes aos trimestres findos em 30 de setembro de 2018 e 2017, que
compreendem o balanço patrimonial, individual e consolidado, em 30
de setembro de 2018 e as respectivas demonstrações, individuais e
consolidadas, do resultado e do resultado abrangente para os períodos
de três e nove meses findos naquela data, e das demonstrações, indivi-
duais e consolidadas, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo o
resumo das principais práticas contábeis e demais Notas Explicativas. A
Administração é responsável pela elaboração das informações
contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, de acordo com a
Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral NBC TG 21 (R3) - De-
monstração intermediária e das informações contábeis intermediárias
consolidadas/ CPC 21 (R1) e com a norma internacional de contabilida-
de IAS 34 - “Interim Financial Reporting”, emitida pelo “International
Accounting Standards Board - IASB”, assim como pela apresentação
dessas informações de forma condizente com as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicáveis à elaboração
das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de ex-

pressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediá-
rias com base em nossa revisão. Alcance da revisão: Conduzimos
nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de In-
formações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE
2410 - “Review of Interim Financial Information Performed by the
Independent Auditor of the Entity”, respectivamente). Uma revisão de
informações intermediárias consiste na realização de indagações, prin-
cipalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e
contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros pro-
cedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente
menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas
de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de
que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que
poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressa-
mos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as informações
contábeis intermediárias, individuais e consolidadas: Com base em
nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a
acreditar que as informações contábeis intermediárias, individuais e
consolidadas, incluídas nas informações trimestrais acima referidas
não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com
a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral NBC TG 21 (R3) -
Demonstração intermediária e das informações contábeis intermediári-

as consolidadas/CPC 21 (R1) e o IAS 34, aplicáveis à elaboração de In-
formações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Outros
assuntos: Informações intermediárias do valor adicionado: Revisa-
mos, também, as informações intermediárias, individual e consolidada,
do Valor Adicionado (“DVA”), referentes ao período de nove meses findo
em 30 de setembro de 2018, preparadas pela Administração da Compa-
nhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de
acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários
aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e considerada
informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação
da DVA. Essas informações intermediárias foram submetidas aos mes-
mos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em
nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a
acreditar que não estão adequadamente elaboradas, em todos os seus
aspectos relevantes, em relação às informações contábeis intermediári-
as, individuais e consolidadas, tomadas em conjunto.

São Paulo, 10 de abril de 2019.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1

Jairo da Rocha Soares
Contador CRC 1 SP 120.458/O-6

Como evitar o assédio 
nas empresas? 

É importante 

demonstrar abertura 

para acolher e ouvir, 

bem como estar atento 

para identifi car 

anomalias

Xingamentos, difama-
ções, serviço em ex-
cesso, perseguições 

políticas e transferências 
injustifi cadas de local de traba-
lho são algumas das realidades 
vivenciadas nas organizações 
quando se fala em o assédio 
moral no ambiente corpora-
tivo. Para combater este mal 
enfrentado por muitas pesso-
as, a liderança tem um papel 
fundamental de propagar boas 
práticas sadias no local de tra-
balho. Afi nal, o exemplo vem 
de cima. 

Neste processo disciplinar, 
quem poderá ajudar na atu-
ação do líder são as áreas de 
RH e Compliance. Parceiros, 
estes departamentos unem 
suas expertises para juntos 
potencializarem a prevenção 
e o combate ao assédio moral 
e sexual, bem como outros 
desvios de comportamento. 
Por isso, aponto oitos etapas 
necessárias para prevenir o 
assédio nas organizações:

• No recrutamento a em-
presa deve buscar cola-
boradores alinhados com 
a cultura e os valores 
éticos organizacionais, 
indo além das avaliações 
técnicas e acadêmicas;

• A empresa precisa ado-
tar e disseminar um 
código de ética, sempre 
deixando claro compor-
tamentos que não serão 
aceitos, bem como o seu 
posicionamento oficial 
no em casos de assédio 
moral e sexual;

• Lembre-se que o código 
de ética deve ser dis-
seminado para toda a 
organização e apresen-
tá-lo sempre na etapa 
de integração de novos 
colaboradores;

• Diretrizes corporativas 
de prevenção e combate 
ao assédio devem ser 
comunicadas e serem 
escopo de treinamentos 

formais. Os colaborado-
res devem entender o 
que de fato é assédio e 
o que não é, além de ter 
condições de identifi car 
e relatar uma situação de 
assédio consigo ou com 
o colega;

• Práticas inclusivas, não 
discriminatórias, de 
empatia e respeito de 
fomento a um bom am-
biente de trabalho devem 
ser promovidas também;

• Disponibilizar um canal 
de denúncias, tercei-
rizado de preferência, 
para reportar casos de 
assédio. Um ponto im-
portante é proteger o 
denunciante de boa fé. 
Quanto aos profi ssionais 
do canal, precisam ser 
aptos para acolher o 
denunciante, que muitas 
vezes já está fragilizado 
pelo assédio sofrido de 
gestores e/ou colegas;

• Rodas de conversa e reu-
niões de equipe são um 
termômetro do dia a dia 
para mapear como anda 
o clima nas diversas áreas 
da empresa. As entrevis-
tas de desligamento tam-
bém podem ser uma fonte 
de informação relevante. 
É importante demonstrar 
abertura para acolher e 
ouvir, bem como estar 
atento para identifi car 
anomalias;

• Pesquisas específicas 
junto a colaboradores e/
ou terceiros, com foco 
nas questões de assé-
dio, também podem ser 
aliadas da empresa de 
forma preventiva, sendo 
utilizada em uma pri-
meira etapa no processo 
de apuração. Não deve 
ser confundida com a 
pesquisa de clima. Outra 
opção, mais completa de 
pesquisa, seria a realiza-
ção de uma auditoria de 
cultura de compliance, 
prática ainda incipiente 
no Brasil.

(*) - É sócio líder de Compliance 
da Protiviti, consultoria global 

especializada em Gestão de Riscos, 
Auditoria Interna, Compliance, 

Gestão da Ética, Prevenção à Fraude 
e Gestão da Segurança.

Jefferson Kiyohara (*)
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(Radar IDH-M) brasileiro fi cou praticamente 
estável de 2016 para 2017, passando de 0,776 
para 0,778, em uma escala de 0 a 1

Das três dimensões que abrangem o levantamento – renda, 
educação e longevidade – o pior resultado foi o de renda 
per capita, que caiu de R$ 842,04 para R$ 834,31 de 2016 

para 2017, o que representa uma queda de 0,92%. Os valores do 
Radar IDH-M foram calculados pelo Ipea, tendo por base dados 
da pesquisa do IBGE.

O estudo indica o grau de desenvolvimento do país a partir do 
nível de educação, renda e expectativa de vida. De acordo com 
os pesquisadores, chamou a atenção a resiliência do país em meio 
a um contexto de crises econômica e internacional. 

“A gente observa que há uma resistência das políticas sociais 
no Brasil porque os indicadores não tiveram piora sensível. A 
gente esperava resultados piores, considerando as difi culdades 
que o Brasil passou no contexto econômico e internacional. Essa 
resistência demonstrada gera uma expectativa de melhora [em 
um cenário futuro]”, disse a representante do Pnud no Brasil, 
Maristela Baioni.

Na avaliação do diretor de Estudos e Políticas Regionais Urbanas 
e Ambientais do Ipea, Aristides Monteiro Neto, os dados mos-
tram “resiliência de indicadores” a despeito da crise econômica. 
“Os indicadores de educação e saúde são os que mais resistem, 
inclusive à queda monetária. Isso é resultado de políticas sociais 
que certamente demandam continuidade no momento a seguir”, 
disse ao apontar melhoras inclusive em regiões de menor de-
senvolvimento.

Segundo instituto, IDH-M apresenta 
estabilidade apesar de crises

O pior resultado foi o de renda per capita, que caiu de 2016 para 

2017.
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A “leve queda” observada no valor da renda per capita de 2016 
para 2017, de 0,92% (de 0,748 para 0,747), foi contrabalanceada 
pelas outras duas dimensões. O crescimento da esperança de vida 
passou de 75,72 anos para 75,99 anos. Com isso, o indicador de 
longevidade subiu de 0,845 para 0,850. Já a dimensão relativa à 
educação avançou de 0,739 para 0,742. No que se refere à edu-
cação, causou preocupação a evasão escolar entre estudantes 
com idade entre 15 e 17 anos. 

“Essa evasão apontada pelo indicador é preocupante por sina-
lizar infl uência da questão econômica”, disse Aristides Monteiro 
Neto. “Ela pode estar associada à perda de renda porque, ao 
precisarem aumentar suas rendas, as famílias tendem a colocar 
o jovem no mercado de trabalho”, acrescentou o diretor do Ipea. 
O estudo completo divulgado pelo Ipea pode ser acessado no site 
(www.atlasbrasil.org.br).

39% dos cerca de 1.200 empresários 
entrevistados pela Boa Vista, em sua 
Pesquisa Perspectiva Empresarial para a 
Páscoa, têm a perspectiva de aumento das 
vendas nesta data, no entanto, 16% deles 
pretendem contratar mais mão de obra este 
ano para atender um possível aumento da 
demanda no período. 

A Boa Vista também identifi cou que 38% 
dos empresários acreditam que os consumi-
dores irão gastar mais nesta Páscoa em rela-
ção à passada. Como estímulo às compras, 

43% dos entrevistados disseram que irão 
conceder descontos, 42% que irão facilitar 
o pagamento com opção de parcelamento 
e 15% que irão realizar promoções, como 
por exemplo, “pague 1 e leve 2”. 

Para aqueles que acreditam que as vendas 
irão aumentar, 30% deles contratarão mais 
mão de obra para trabalhar nesta Páscoa e 
41% irão conceder descontos como estra-
tégia para atrair mais clientes. Eles também 
esperam que 86% dos consumidores gastem 
mais em comparação ao ano anterior. 

Dos empresários que acreditam que o 
volume de vendas será idêntico ao do ano 
anterior, apenas 10% contratarão mão de 
obra adicional, e 45% vão facilitar os paga-
mentos. Para esses empresários, 74% dos 
consumidores gastarão a mesma quantia 
que em 2018 e 21% gastarão menos. Já 
entre os empresários que estão mais pes-
simistas em relação às vendas na Páscoa, 
76% dos consumidores gastarão menos 
neste ano e, por isso, não irão contratar 
mão de obra adicional (Boa Vista SCPC).

Empresários estão otimistas em relação às vendas na Páscoa

A Itália iniciou o processo 
para que a tradicional bisteca 
fi orentina, prato de carne típico 
da cozinha de Florença, seja 
reconhecido como Patrimônio 
Mundial da Unesco. Para cele-
brar e dar um apoio à candi-
datura, a Trattoria Dall’Oeste, 
em Florença, mandou para o 
Espaço um pedaço de mais de 
um quilo da famosa bisteca.

O pedaço de carne, chamado 
de Fiorenza, decolou da cidade 
de Gambassi Terme, na região 
da Toscana, e pousou “são e 
salvo” depois de um voo de 
cerca de quatro horas. O bife, 
segundo o restaurante italiano, 
chegou à estratosfera em cima 
de uma tábua de madeira e 
puxado por balões com gás 
hélio. A Fiorenza chegou até 
31 quilômetros de altura e re-
sistiu uma temperatura de 54 
graus negativos, antes que os 
balões explodissem por conta 
da pressão. 

Neste ponto, o pedaço da 
bisteca fi orentina começou a 
cair e segurada por um para-
quedas, pousou na cidade de 
Siena, cerca de 15 quilômetros 
de distância do local onde foi 

lançada. “Foi um desafi o, uma 
aposta entre nós e tudo correu 
bem: os caras da Baleia Negra 
que cuidaram do lançamento 
pensaram em tudo”, disse Anto-
nio Belperio, dono da Trattoria 
Dall’Oeste.

Já Carmine Bellino, um dos 
responsáveis pelo projeto, 
afi rmou que eles conseguiram a 
permissão de voar. Além disso, 
revelou que “calcularam a inci-
dência dos ventos” e colocaram 
duas câmeras ao lado da Fioren-
za para gravar o trajeto. O bife 
foi localizado por conta de um 
GPS instalado na bisteca antes 
do lançamento. Em dezembro 
de 2017, a “Arte dos Pizzaiolos 
Napolitanos” foi escolhida como 
Patrimônio Imaterial da Huma-
nidade pela Unesco.

Essa foi a primeira vez na 
história que a arte de fazer um 
alimento virou um patrimônio 
mundial. Além da pizza, a Itália 
já tentou candidatar anterior-
mente outros itens típicos da 
gastronomia do país, como 
o vinho Amarone e o “Pesto 
Genovese al Mortaio” - técnica 
de preparação do molho de 
manjericão com pinoli  (ANSA).

Bisteca fi orentina 
poderá virar Patrimônio 

Mundial da Unesco

Tradicional Bisteca Fiorentina, prato de carne

típico da cozinha de Florença.
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